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1. Antverpenin Olympialaisten Kisojen
yleiset säännöt.

Kansainvälisen Olympialaisen Komitean Lausan-
nessa 1919 tehdyn päätöksen mukaisesti on VII:s
Olympiadi pidettävä Antwerpenissä vuonna 1920.

1. Kansat, jotka voivat ottaa osaa: Ainoastaan niiden
kansojen edustajat voivat ottaa osaa kisoihin, joilla on
edustajansa Kansainvälisessä Olympialaisessa Komi-
teassa.' Poikkeuksia tästä säännöstä voidaan tehdä
Europan ulkopuolella olevien maiden suhteen, joilla
tähän asti ei ole ollut edustajaa K.O.K:ssa.

2. Osanotto-oikeus: Ainoastaan amatööri-urheilijat
saavat ottaa osaa Olympialaisiin Kisoihin.

3. Amatööri-määritelmä:
Amatööri-oikeus on seuraavalla tavalla määritelty:
a) Niissä urheilulajeissa, joilla on omat kansain-

väliset liittonsa, määrätään amatöörikäsite näiden
liittojen sääntöjen mukaisesti;

b) niissä urheilulajeissa, joilla ei ole kansainvälisiä
järjestöjä, määrätään se jokaisessa eri urheilulajissa
siten, että asianomaisten maiden Liitot kokoontuvat ja
sopivat tästä määritelmästä. Jokaisen maan johtava
urheilujärjestö antaa sen edustajille amatööri-oikeuden,
jonka saman maan 01. Komitea puolestaan takaa.

4. Edustuskelpoisuus:
Oikeutettu Olympialaisissa Kisoissa edustamaan

jotain määrättyä kansallisuutta tai sitä valtiota, josta

1 Maat, joilla nykyään on edustajansa Kansainvälisessä Olympia-
laisessa Komiteassa (Puheenjoht, Pierre de Coubertin): Australia, Belgia,(2), Brasilia. Canada, Chile, Ecuador, Egypti. Espanja, Hollanti, Iso.
Britannia (2), Italia (2), Japani, Keski-Amerika, Kreikka, Luxembourg,
Mexico, Monaco, Norja, Peeru, Portukali, Rumeenia, Ranska (3), Serbia',
Suomi, Sveitsi, Ruotsi (2), Tanska. Tsekko-Slovakia, Uusi-Seelanti, Venäjä
ja Yhdysvallat (3). Argentinan, Puolan jaEtelä-Afrikan edustajain paikat
ovat nykyään vapaat. Saksa (3), Itävalta (3), Unkari (2), Bulgaria ja
Turkki ovat nykyisessä K. O. Kissa ilman edustajia.
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mainittu kansallisuus muodostaa itsenäisen osan, on
se, joka syntyperältään kuuluu tähän kansallisuuteen
tai muuten on saavuttanut siinä kansalaisoikeudet.
Joka kerran on ottanut osaa Olympialaisiin Kisoihin,
ei voi seuraavissa Kisoissa edustaa toista kansallisuutta,
jos kohta hän olisi saavuttanut sen kansalaisoikeudet,
paitsi valloitustapauksessa tai uuden, asianomaisen
sopimuksen kautta tunnustetun valtion muodostuessa.

Toisen maan kansalaisoikeudet saavuttaneen urhei-
lijan tulee näyttää toteen että hänellä oli amatööri-
oikeudet synnyinmaassaan sinä hetkenä, jolloin hän
vaihtoi kansallisuutensa.

5. Ikärajoitus. Ikärajaa osanottajilla Olympialaisiin
Kisoihin ei ole.

6. Naisten osanotto. Naiset voivat ottaa osaa Olym-
pialaisiin Kisoihin. Ohjelmassa määrätään ne urheilu-
lajit, joissa he voivat kilpailla.

7. Ohjelma. Olympialaisia Kisoja varten on vahvis-
tettu virallinen ohjelma.

8. Ylimääräiset kilpailulajit. Kisojen virallisen ohjel-
man ulkopuolella on toimeenpaneva Komitea järjestänyt
kilpailuja myöskin seuraavissa urheilulajeissa: Rugby
jalkapallo, maahockey, jäähockey, jousella ampuminen,
hevospoolo, golf (herroille), sama (naisille), luistelu ja
hiihto.

9. Kisojen johto. Belgian Olympialainen Komitea
vastaa Kisoista vuonna 1920 ja on ryhtynyt tarpeellisiin
toimenpiteisiin, niiden järjestämistä varten. Eri urheilu-
kilpailujen johto on jätetty alakomiteoille, joihin kuuluu
Belgian urheilujärjestöjen valitsemia jäseniä. Erikois-
komiteoja on valittu hevosurheilua, kilpapurjehdusta
ja taidekilpailuja varten.

10. Ilmoittautuminen: Ilmoitukset VlLnen Olym-
piadin kaikkiin kilpailuihin ovat tehtävät kunkin maan
oman Olympialaisen Komitean kautta ia ovat yksin-
omaan sen välityksellä lähetettävät Olympiadin toimeen-
panevalle Komitealle, os. Rue Guimard 14. Bruxelles.
Jos jollakin maalla ei ole omaa kansallista Olympialais-
komiteaa, ovat sen ilmoittautumiset lähetettävät Kan-
sainvälisen 01. Komitean välityksellä.

Ilmoitus osanottajien lukumäärästä on jätettävä
vähintäin kuukautta ennen kilpailupäivää ja urheilijain
nimiluettelot lähetettävät viimeistään 15 päivää ennen
kilpailupäivää tai kilpailusarjan ohjelmassa määrättynä
viimeisenä ilmoituspäivänä.

Ilmoittautumiset ovat lähetettävät Kansainvälisen
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01. Komitean yksinomaan vahvistamalla kaavakkeella,
kaksoiskappaleena. Ilmoitettujen urheilijain nimet ovat
kirjoitettavat kirjapainokhjaimilla.

Ilmoittautumiset ovat voimassa ainoastaan' siinä
tapauksessa että ne saapuvat Belgian 01. Komitealle
viimeistään sinä päivänä mikä on ohjelmaan merkitty
kutakin eri kilpailua varten.

Joukkuekilpailuissa tulee jokaisen sekä todellisen
kilpailijan että myös varamiehen täyttää erikoiskaavake
kutakin eri kilpailua varten. Sähkösanomailmoitus
hyväksytään ehdolla, että se vahvistetaan samana
päivänä päivätyllä kirjeellä. Ilmoittautumismaksuja
ei ole.

ii. Ilmoittautuneitten lukumäärä. Kunkin kansan
edustajien lukumäärää eri kilpailulajeissa rajoitetaan
Parisissa v. 1914 pidetyn kongressin päätöksen mukai-
sesti.

12. Hyljätyt ilmoittautumiset. Belgian 01. Komitea
pidättää itselleen oikeuden hylkäämään ilmoittautumisia
ilmoittamatta syytä muille kuin asianomaiselle 01.
Komitealle.

13. Vastalauseet kilpailijan kilpakelpoisuutta vas-
taan. Nämä vastalauseet ovat viipymättä tehtävät ja
kirjallisesti osoitettavat Belgian 01. Komitealle. Ainoas-
taan sellainen vastalause otetaan huomioon, jota seuraa
100 Belgian frangia ja joka jätetään Belgian 01. Komi-
tealle vihneistään 30 päivää palkinnonjaon jälkeen,
Belgian 01. Komitea ratkaisee asian tarpeellisia lisä-
selvityksiä saatuaan ja sen päätöksestä ei voi valittaa.
Talletettu rahasumma maksetaan takaisin vain siinä
tapauksessa että vastalause aiheutui vakavista syistä.

14. Kilpailujen urheilullinen johto ja arvostelu. Joka
eri urheilulajia varten asetetaan:

a) kansainvälinen jury, jonka jäsenetkyseessä olevaa
urheilulajia edustava Kansainvälinen Liitto valitsee.
Jollei sellaista Kansainvälistä Liittoa ole, nimittää
Olympiadin toimeenpaneva Komitea tämän kansain-
välisen juryn jäsenet.

b) ratajury,' jonka jäsenet toimeenpaneva Komitea
määrää yhteisymmärryksessä Kansainvälisten Urheilu-
liittojen kanssa, jotta tämäkin tulisi mahdolHshnman
kansainväliseksi. On otettava huomioon että tämä
kilpailujury järjestää kilpailusarjat, -ryhmät ja -karsin-

1 Palkintolautakunta jonka puoleen voidaan vedota riidanalaisissa
urheilu kysymyksissä.



6

nat, jonka johdosta sen tulee kokoontua sopivaan aikaan
ja, toimien puhtaasti urheiluteknilliselta kannalta, olla
lukumäärältään niin suuren kuin Kansainväliset säännöt
kulloinkin edellyttävät.

Juryjen jäsenet ja Kisojen kaikki toimihenkilöt ovat
amatöörejä.

15. Vastalauseet. Kilpailujuryn päätöksistä, mikäli
ne koskevat tosiasioita, ei voi vedota. Vastalauseet
palkintolautakunnan tuomioita vastaan kaikissa muissa
suhteissa ovat annettavat asianomaisen juryn puheen-
johtajalle kunkin maan 01. Komitean tätä tarkoitusta
varten valitseman edustajan tai hänen varamiehensä
välityksellä.

Nämä vastalauseet ovat esitettävät tunnin kuluessa
palkintolautakunnan kysymyksenalaisen päätöksen anta-
misesta. Kansainvälinen jury senjälkeen ratkaisee asian,
hankittuaan itselleen lisäselvityksiä; sen langettama
tuomio on lopullinen.

16. Palkinnot. Olympialaisten Kisojen palkintoina
annetaan Olympialaismitaleja ja kunniakirjoja. Jokaista
palkintomitalia seuraa sellainen kunniakirja. Samoin
annetaan myös joukkuekilpailuissa kunniakirja voitta-
valle joukkueelle. Henkilökohtaisissa kilpailuissa an-
netaan voittajille pieni kuvapatsas. Loistavia tuloksia
saavuttanut, mutta sittenkin palkitsematta jäänyt
kilpailija, saa niinikään kunniakirjan.

Olympialaisissa purjehduskilpailuissa annetaan 01.
mitaleja voittaneiden alusten peränpitäjille ja miehis-
töille.

Kaikille Kisoihin osanottajille annetaan muisto-
mitali. Yleensä jaetaan jokakilpailussa kolme palkintoa
nim.

a) henkilökohtaisissa kilpailuissa:
I. Voittajalle kunniakirja, kullattu hopeamitali ja

pieni pronssinen kuvapatsas.
11. Toiselle hopeamitali ja kunniakirja.
111. Kolmannelle pronssimitali ja kunniakirja.
b) joukkuekilpailuissa:
I. Voittavan joukkueen kullekin jäsenelle kunnia-

kirja ja kullattu hopeamitali.
11. Toisen joukkueen miehistölle samoin kullekin

hopeamitali.
111. Kolmannen joukkueen miehistölle kullekin

pronssimitali.
17. Olympialaiset kiertopalkinnot. Kansainvälinen

01. Komitea on päättänyt että Olympialaiset kierto-
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palkinnot, katsoen niiden alituista kiertämistä varten
liian suureen kallisarvoisuuteensa, särkyväisyyteensä ja
painoonsa, ovat vastedes säilytettävät Lausannen
Olympialaiseen Museoon, ja että voittajien nimet kuta-
kin Olympiadia kohden ovat piirrettävät niiden ylä-
puolella oleviin marmoritauluihrn. Sitäpaitsi Kansain-
välinen 01. Komitea pidättää itselleen oikeuden valita
kilpailuaineita niitä kiertopalkintoja varten, jotka mah-
dollisesti Komitealle vielä vastaisuudessa lahjoitetaan.

18. Rankaisutoimenpiteet petoksen johdosta.
a) Urheilija, jonka havaitaan petollisesti ilmoitta-

neen itsensä amatööriksi, julaistaan kilpailukelvotto-
maksi ja kaikki hänen saavuttamansa pisteet poistetaan
palkintopöytäkir jasta;

b) Jos havaitaan että urheilijan edustama Liitto
myöskin on petoksessa osallinen, suljetaan asianomainen
kansakunta pois kilpailusta siinätai niissä urheilulajeissa,
joihin tämä urheilija on ottanut osaa ja kaikki tämän
kansan edustajien saavuttamat pisteet kyseessä olevissa
kilpailuissa poistetaan.

19. Osanottokulut Belgian 01. Komitea ei missään
tapauksessa tule ottamaan osaakilpailijain jaeripalkinto-
lautakuntien jäsenten edustuskustannuksiin. Mutta se
tekee kuitenkin parhaansa osanottokulujen alentamiseksi
ja asettuu kilpailijoiden käytettäväksi kaikkien tarpeel-
listen tiedonantojen hankkimista varten.

20. Ohjelmakirjaset. Erikoisohjelmia julaistaan, jotka
sisältävät tarpeellisia määräjksiä, sääntöjä ja järjestys
sääntöjä kutakin eri urheilulajia varten.

21. Kilpailulajien jaotus. Nykyään ei ole olemassa
mitään yleistä, Olympialaisia kisoja koskevaa kilpailu-
luokitusta. Sitä löytyy ainoastaan yleisurheilua varten.

Kansainvälinen 01. Komitea on tosin ryhtynyt
tähän kuuluviin toimenpiteisiin, mutta erikoisista syistä
ei tätä tehtävää vielä ole voitu loppuun suorittaa.
Urheilukilpailujen jaotus tulee yleensä olemaan sama
kuin Tukholman 01. kisoissa.

22. Muutokset. Belgian Oi. Komitea pidättää itsel
leen oikeuden pakottavien syiden johdosta tekemään
muutoksia kisojen kilpailuohjelmaan, sääntöihin ja työ-
järjestykseen.

23. Virallinen teksti. Sääntöihin, ohjesääntöihin ja
ohjelmaan nähden on ainoastaan ranskankielistä tekstiä
pidettävä virallisena kaikissa riidanalaisissa tulkinto-
kysymyksissä.
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24. Kansainväliset liitot. 01. kisoissa noudatetaan
allamainittujen kansainvälisten liittojen säännöt:

Kansainvälinen Amatööri-Urheiliiliitto,
Soutuliittojen kansainvälinen Federatio,
Amatöörinyrkkeilijäin kansainvälinen Federatio,
Kansainvälinen Pyöräilyunioni,
Kansainvälinen Miekkailufederatio,
Kansainvälinen Association-jalkapalloliitto,
Europalainen Voimistelufederatio,
Ruotsalainen Voimistelufederatio,
Kansainvälinen jäähockeyliitto,
Kansainvälinen Lawn-tennisfederatio,
Kreikkalais-roomalaisen painin kansainvälinen Fede-

ratio,
Vapaapainin kansainvälinen Federatio,
Kansainvälinen Uimaliitto,
Kansainvälinen Luisteluliitto,
Kansallisten Ampumaliittojen kansainvälinen Unioni,
Kansainvälinen Painonnostolutto,
Kansainvälinen Kilpapurjehdusunioni.

A. Urheilukilpailut.
Yleisurheilu 15/8—23/8 1920.

11. Antverpenin 01. Kisojen Ohjelma.

Ilmoittautuminen viimeistään 14/7 1920.
a) Henkilökohtaiset kilpailut. Korkeintaan 6 ilm. ja

4 osanottajaa. 100 m., 200 m., 400 m., 800 m., 1,500 m.
5,000 m. ja 10,000 m. juoksut. Marathonijuoksu (42,750
m.); 110 m. ja 400 m. aitajuoksut; 3,000 m. estejuoksu,
3,000 m. ja 10,000 m. käynti; Vauhdilliset korkeus-,
Eituus-, ja seiväshypyt. Vauhdillinen 3-loikkaus; Kei-

äänheitto (ote keskeltä), kiekonheitto, moukarinheitto,
25,4 kg painonheitto ja 7,25 kg kuulantyöntö (kaikki
paremmalla kädellä).

b) Joukkuekilpailut. (1 joukkue): 400 m. (4XIOO m.)
viestinjuoksu, 1,600 m. (4X400 m.) viestinjuoksu,
3,000m murtomaajuoksu (5 osanottajaa, joista 3 otetaan
huomioon); köydenveto (8 miestä, 4 varamiestä).

c) Yhdistetty henkilökohtainen ja joukkuekilpailu.
10,000 m. murtomaajuoksu (korkeintaan 8 ilm. ja 6
osanottajaa). 3 parasta otetaan huomioon.

d) Antiikkinen 5-ottelu. (Korkeintaan 6 ilm., 4 osan-
ottajaa). 200 m. ja 1,500 m. juoksut, vauhdillinen pituus-
hyppy, keihään- ja kiekonheitto (paremmalla kädellä).
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e) Kymmenottelu: (korkeintaan 6 ilm., 4 osanottajaa).
100 m., 400 m., 1,500 m. juoksut, aitajuoksu; korkeus-,
pituus- ja seiväshyppy; kuulantyöntö; kiekon- ja kei-
häänheitto, r t*i

B. Voimistelukilpailut. (22/8-—29/8 1920.)

Ilmoittautuminen viimeistään 21/7 1920. ' : PJ
1. Joukkuekilpailu Europalaisten Voimistelufedera-

tioiden järjestelmän mukaan. 1 joukkue (16- —24 miestä).
Yhtaikainen esiintyminen. Aika: 1 tunti.

2. Joukkuekilpailu ruotsalaisen järjestelmän mukaan.
Samat ehdot.

3. Henkilökohtainen kilpailu, käsittäen vapaaliik-
keitä (ilman sauvaa tai telineitä) oman valinnan mukaan,
liikkeitä rekillä, nojapuilla, renkailla ja vikellyshevo-
sella (satulakaareilla). ,

4. Erikoisnäytöksiä, ilman kilpailua.
1 mies- ja naisjoukkue kustakin maasta. Ne kan-

sallisuudet, jotka kerran ottavat osaa yllämainittuihin
joukkuekilpailuihin 1 ja 2 voivat myös antaa näytöksen
sekä mies- että naisjoukkueella. Näytökseen osanotta-
jat saavat muistomitaleja. Aika: 45 min. Luettelo niistä
telineistä, jotka eri joukkueet tuovat mukanaan tai aiko-
vat käyttää, on jätettävä Olympiadin Toimeenpanevalle
Komitealle viimeistään toukok. 1 p:nä 1920.

Painonnostokilpailut (23/8—28/8 1920).^
Ilmoittautuminen viimeistään 22/7 1920. ,*.,.-BS 3S|
3 ilmoitettua ja 2 kilpailijaa kussakin sarjassa,.
a) höyhensarja, alle 60 kg
b) kevyt sarja, » 67,5 »

c) keski sarja, » 75 »

d) raskaskeskisarja, alle 82,5 »

e) raskas sarja, yli 82,5 »

Joka sarjassa järjestetään 3 eri kilpailua'
1. Yhden käden tempausnosto,
2. Työntönosto (paremmalla kädellä),'
3. Kahden käden työntönosto.

Kreikkalais-roomalainen Paini. 15/8—26/8 1920.
Ilmoittautuminen viimeistään 14/7 1920.
3 ilm. ja 2 kilpailijaa kussakin sarjassa.
a) höyhensarja, alle 60 kg
b) kevyt sarja, » 67,5 »
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c) keski sarja, alle 75 kg
|d) raskaskeskisarja, alle 82,5 »

e) raskas sarja, yli 82,5 »

Vapaa Paini. 27/8—31/.8 1920
Sama sarjajako kuin edellisessä

Englantilainen nyrkkeily. 15/8—26/8 1920.
Ilmoittautuminen viimeistään 26/7 1920
Sarjat:
a) kärpässarja, alle 50 kg
b) kukkosarja, » 53 »

c) höyhensarja, » 57 »

d) kevyt sarja, » 61 »

e) kevyt keskisarja, alle 66 »

f) keskisarja, alle 72 »

g) raskaskeskisarja, alle 79 »

h) raskas sarja, yli 79 »

Miekkailu. 15/8-—28/8 1920,

Ampuminen sotilasaseilla. 24/7—31/7 1920.

Ilmoittautuminen viimeistään 14/7 1920.
a) Henkilökohtainen kilpailu: 10 ilm. ja 8 kilpailijaa.

1. floretti-, 2. miekka- ja 3. sapelimiekkailua.
b) Joukkuekilpailu: 1 joukkue å 8 miestä. Samat

kilpailulajit.

Ilmoittautuminen ennen 23/6 1920.
I. Henkilökohtainen kilpailu (7 ilm. ja 5 osanottajaa).
1. Ampuminen sotilaskiväärillä: oman .valinnan mu-

kaan, ilman kiikaritähtäintä. Matka: 300 mtr., polvi-
ja makuuasennosta. Ammutaan 10 laukausta (5 polvi-
ja 5 makuuasennosta) 2 koelaukausta. Ennen kilpailua
seisoo ampuja, ase jalalla ja tyhjänä, lukko avoinna.
Maali: belgialainen, 8 renkainen taulu, suuruus 2 m. X
2 m.

2. Ampuminen sotilaspistoolilla tai muulla tasku-
aseella. Matka: 30 mtr. Seisova asento, vapaalla kä-
dellä; käsivarsi irti ruumiista ja ilman tukea. 30 laukausta
5 sarjassa å 6 laukausta. 6 koelaukausta. Alkaessa sei-
soo kilpailija, ase ladattuna, käsivarsi suoraan alaspäin
ja ase käännettynä maata kohti. Tulos ilmoitetaan joka
«arjan jälkeen. Maali: belgialainen, 10-renkainen taulu
50 cm X 50 cm.



3 Ampuminen tarkkuusaseella.
a) karbiinilla kansainvälisen Ampujaunionin sään-

töjen mukaan. 40 laukausta 3 asennosta: seisoen, pol-
vella ja maaten, kansainvälistä taulua kohti. Joka
asennosta 10 koelaukausta. Matka: 300 mtr.

b) tarkkuuspistoolilla: 50 mtr., 60 laukausta, kansain-
välinen taulu, 10 koelaukausta.

c) salonkikiväärillä, kai. 22: 50 mtr. 40 laukausta.
4 sarjassa å 10 laukausta. 4 koelaukausta. Belgialainen,
10-renkainen taulu, 50 cm X 50 cm.

11. Joukkuekilpailu: 1 joukkue å 5 ampujaa ja 2
varamiestä.
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1. Ampuminen sotilaskiväärillä oman valinnan mu-
kaan, ilman kiikaritähtäintä.

a) 300 mtr matkalla, vapaalla kädellä, seisoen.
b) sama makuuasennosta.
Kukin kilpailija ampuu 10 laukausta kummastakin

asennosta. 2 koelaukausta.
c) yhdistetty kilpailu 300 mtrin ja 600 mtrin mat-

koilla. Maali: belgialainen taulu 2 m.Xz m. Polvi- ja
makuuasento.

300 mtr: 2 koelaukausta ja 10 laukausta.
600 mtr: 5 koelaukausta ja 10 »

2. Ampuminen sotilaspistoolilla tai muulla tasku-
aseella. Matka: 30 mtr. Ampuma-asento sama kuin
henkilökohtaisessa kilpailussa. 30 laukausta 5 sarjassa
å 6 laukausta. 6koelaukausta. Kaikki sarjoja ei tarvitse
ampua peräkkäin. Maali: belgialainen, 10-renkainen
taulu 50 cm X 50 cm.

3. Ampuminen tarkkuusaseella.
a) karbiinilla,
b) pistoolilla.
Samat ehdot kuin mieskohtaisissa kilpailuissa. Tu-

lokset joukkuekilpailuista saa laskea hyväkseen myös
mieskohtaisia kilpailuja varten.

Ampuminen metsästyskiväärillä 2.2(7—-W7 1920.
Ilmoittautuminen viimeistään 21/6 1920.
1. Henkilökohtainen kilpailu: 7 ilm., 5 kilpailijaa.
a) Juokseva hirvi, yksi laukaus,
b) 1) » kaksoislaukaus.
Matka: 100 mtr. Metsästyskivääri. Yksipiippuiset

kiväärit eivät saa painaa alle 3,5 kg.
c) Savikyyhkyt. Kiväärit korkeintaan 12 kai. Hauli-

panos korkeintaan 36 gr. Vapaa asento.
Jokaisen kilpailijan tulee ampua 100 kyyhkystä
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C. Vesiurheilu.

Soutu. 27/8—29/8 1920.

Uinti (22/8-—29/8 1920).

io sarjassa, 15 mtrin matkalla. 4o:nen laukauksen jäl-
keen puolet ampujista karsitaan pois; 7o:nen laukauksen
jälkeen poistetaan vielä puolet jälelle jääneistä. Tasa-
voiton sattuessa ratkaisee laukausten lukumäärä ensi
tilassa ja toisessa 10 kyyhkyn uusinta-ammunta.

2. Joukkuekilpailu.
a) Juokseva hirvi. 1 laukaus.
Joukkueeseen kuuluu 4 kilpailijaa ja 2 varamiestä,,

20 laukausta. 2 koelaukausta.
b) Juokseva hirvi. Kaksoislaukaus.
Samat määräykset kuin henkilökohtaisessa kilpai-

lussa.
c) Savikyyhkyset.
Joukkueeseen kuuluu 6 ampujaa ja 2 varamiestä.

100 kyyhkystä 10 sarjassa 15 mtrin päässä.
Muuten samat ehdot kuin henkilökohtaisessa kilp.

(Karsintakilpailut eivät ala 27 p:nä ellei osanottajain
lukumäärä sitä vaadi.) Ilmoittautuminen viim. 5/7 1920.

Rata: Trois Fontaines-Marly, 2,000 mtr.
a) Yksihankaiset (skiffs).
b) Kaksihankaiset (ilman perämiestä).
c) Kaksihankaiset (ynnäperämies).
d) 4-hankaiset (ynnä perämies).
e) 8-hankaiset (ynnä perämies).

Ilmoittautuminen viimeistään 21/7 1920.
Henkilökohtainen kilpailu: 6 ilm., 4 osanottajaa.
a) herroille:
100 m. vapaauinti, 100 m. selkäuinti, 200 m. rinta-

uinti, 400 m. vapaauinti, 400 m. rintauinti, 1,500 m.
vapaauinti. Suorat kerroshypyt (5 m. ja 10 m.), vaihte-
levat kerroshypyt (5 m. ja 10 in.); hyppyjä notkulaudalta
(1 m. ja 3 m.).

b) naisille:
100 m. vapaauinti ja 300 m. vapaauinti.
Suorat kerroshypyt (4 m. ja 8 m.). Notkulautahyp-

pyjä (1 m. ja 3 m.).
Joukkuekilpailu.

a) herroille: 800 m. viestinuinti (4X200 m.). 2 vara-
miestä. Vesipoolo (7 miestä ja 7 varamiestä).

b) naisille: 400 m. viestinuinti (4x100m). 2 varalle.
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Kilpapurjehdus 7/7—10/7 1920.
Ilmoittautuminen viimeistään 6/6 1920.

fUuden (1919) kansainväUsen mittausjärjestelmän
mukaan saavat seuraavat alukset ottaa osaa:
6,6,5,8,8,5, 10 ja 12 metrin alukset,
kansainväliset 30 m 2 ja 40 m 2luokat,
kansainväliset 18 jalkaiset ja
12-jalkaiset dinghies.
Vanhan (1907) kansainvälisen mittausjärjestelmän

mukaan: 6,7,8,9,10 ja 12 mtrin alukset.
Kaksi alusta voidaan ilmoittaa kussakin sarjassa.

Nopeimmalle alukselle annetaan järjestysnumero 1.

Se alus, ioka keskeyttää saa yhtä monta pistettä kuin
kilpailevien alusten lukumäärä ja se, joka suljetaan
kilpailusta pois, yhtä monta pistettä kuin sisään kirjoi-
tettujen alusten lukumäärä. Jos kahdella aluksella on
sama pistemäärä, tapahtuu niiden kesken uusintokil-
pailu 10/7.

Pyöräily. 9/8—12/8 1920.
Ilmoittautuminen viimeistään 8/7 1920.
Ratakilpailut:
1. Henkilökohtainen: 6 ilm., 4 osanottajaa.
1000 m., 2000 m. (tandem), 50 km (ilman edeltäjää).
2. Joukkuekilpailut: 4,000 m. (4XIOOO m.) takaa-ajo.
3. Yhdistetty henkilökohtainen ja joukkuekilpailu:

175 kmtrin maantienajo: 6 ilm., 4 osanottajaa.

D. Hevosurheilu. 6/9—12/9 1920.

Ilmoittautuminen viimeistään 5/8 1920.
Kunkin maan osanottajien suurin lukumäärä:
a) kuusi henkilökohtaisessa kouluratsastuksessa, este-

ratsastuksessa ja vikellysratsastuksessa; näiden lisäksi
3 varamiestä.

b) neljä, muodostaen joukkueen seuraavissa kilpai-
luissa: hevosmestaruudessa (championnat équestre),
koe esteratsastuksessa (épreuve cöbstacles)- näiden
lisäksi 2 varamiestä.

Kaikki osanottajat ovat oikeutetut ilmoittamaan
kaksi hevosta joka kilpailuun, mutta saavat kilpailla
vain yhdellä.

Huom. Joukkuekilpailuissa kolmen parhaan osan-
ottajan pisteet otetaan huomioon loppuarvostelussa.

Paitsi tavanmukaisia 01. palkintomitaleja jaetaan
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3. Esteratsastus:
a) henkilökohtainen ja b) joukkuekilpailu.
4. Vikellyskilpailu.
Säännöt ja määräykset kutakin eri kilpailua varten

ilmoitetaan tarkemmin erikoisjulkaisussa. .
Hevospoolo.%

Olympialainen poolokilpailu tapahtuu Ostenden
poolokentällä 15/7-—2/8 1920. Lauantaina 24/7 ja keski-
viikkona 28/7 karsintakilpailu sekä lauantaina 31/7
loppukilpailu.

Ilmoittautuminen viimeistään 23/6 1920.
Suurin lukumäärä kustakin maasta: 1 joukkue ja

4 varamiestä. Kilpailuun saa ottaa osaa jokaisen VII
Olympialaisiin Kisoihin kutsutun maan virallinen jouk-
kue.

Kilpailu tapahtuu karsintajärjestelmän mukaan.
Lontoon Hurlinghamin Pooloklubin pelisäännöt ovat
voimassa.

Nykyaikainen 5-ottelu? 24/8-—27/8 1920.
Ilmoittautuminen viimeistään 23/7 1920. 6 ilm.

4 kilpailijaa. Palkinnot: paitsi 01. mitaleja jaetaan
Paroni P. de Coubertinin kiertomalja sekä San Fran-
ciscon Näyttelyn lahjoittama kultamitali (G. Lillie-
höökin hallussa).

Kilpailuun kuuluu seuraavat lajit:
1. Nopeusammuntaa 25 mtrin matkalla. 20 laukausta

4 sarjassa (5 laukausta kussakin). Maali: ihmisen kuva.

näissä kilpailuissa seuraavat kiertopalkinnot: kultainen
kuvapatsas, lahjoittanut H. M. Italian kuningas: jouk-
kue-estekilpailussa (Ruotsin hallussa.) Ruotsin ratsu-
väen lahjoittama kiertopalkinto sille kansalle, jonka
edustajat ovat saavuttaneet parhaimman yhteistuloksen
hevosurheilussa. (Ruotsin hallussa.)

i. Hevosmestaruus: yhdistetty henkilökohtainen ja
joukkuekilpailu, käsittäen:

a) matkaratsastusta 50 kmtr maantiellä, joista5 kmtr
maastoesteratsastusta;

b) 20 kmtrin matkaratsastusta, johon saa käyttää
yhden tunnin aikaa; tämän jälkeen seuraa välittömästi
4000 mtrin kilpaestératsastus (steeple-chase).

c) maastoesteratsastusta joukkueettain ja henkilö-
kohtaisesti (esteen suurin korkeus 1,25 mtr.)

2. Henkilökohtainen kouluratsastus.
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Aikarajoitus: 2 sek., 10 sek. joka laukauksen välissä..
Asestus: revolveri tai pistooli.

2. Uintia: Matka 300 mtr. Vapaa uintitapa.
3. Miekkailua: suora miekka. Kilpaillaan ryhmissä.
4. Maastoratsastusta: 5,000 mtr. Hevosia jaetaan

järjestelykomitean välityksellä arvalla eikä niitä saa
koeratsastaa.

5. 4,000 mtrin murtomaajuoksua.
Jokainen näistä kilpailuista tapahtuu eri päivinä

ylläolevassa järjestyksessä paitsi että ampuminen ja
uinti tapahtuvat samana päivänä.

Kilpailujen lopputulos määrätään pisteillä, jotka
perustuvat järjestysnumeroihin eri kilpailuissa; saman
pistemäärän sattuessa on voittojen määrä ratkaiseva.

Lawn-tenms. 15/8-—23/8 1920.

Ilmoittautuminen viimeistään 14/7 1920. 6 ilm.,
4 kilp.'

Association-jalkapallo 29/8—5/9 1920.
Ilmoittautuminen viimeistään 28/7 1920.
1 joukkue (11 miestä ja 11 varamiestä) on oikeutettu

kilpailemaan, ehdolla että se kuuluu kansainvälisen 01.
Komitean tunnustamaan kansallisuuteen ja on liittynyt
kansainväliseen Association-jalkapallo- Federatioon.
Joukkueen lopullinen kokoonpano on ilmoitettava
Olympiadin Toimeenpanevalle Komitealle viimeistään
14/8 1920. Kilpailut tapahtuvat Bergvallin karsinta-
järjestelmän mukaan.

Rugby-jalkapallo. 30/8-—5/9 1920.
Ilmoittautuminen viimeistään 29/7 1920.
Osanottoehdot samat kuin edelhsessä. Joukkueen

lopullinen kokoonpano ilmoitettava viimeistään 15/81920.
Maahockey 1/9—5/9 1920.
Jääpallo 20/4—30/4 1920.

Ilmoittautuminen viimeistään 19/3 1920.
1 joukkue (7 miestä, 7 varamiestä).

Luistelu 20/4—30/4 1920.
Ilmoittautuminen viimeistään 19/3 1920.
Kaunoluistelua erikoisohjelman mukaan.
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Jousella ampuminen. 3/8—8/8 sekä 22/8—29/8 1920.
Ilmoittautuminen viimeistään 21/7 1920.
Seka henkilökohtainen että joukkuekilpailu.
Taidekilpailu, käsittäen arkkitektuuria, maalausta

ja kaivertelua (puu- ja vaskipiirroksia), kuvanveistoa,
musiikkia ja kaunokirjallisuutta erikoisohjelman mukaan.

Olympialaiset kiertopalkinnot, joista kilpaillaan.
Antiikinen 5-ottelu. Kaarle XII:n rintakuva. Lahj.

Ruotsin kuningas.
Nykyaikaisen 5-ottelu. Hopeamaljakko. Lahj. pa-

roni P. de Coubertin ja Kultamitali. Lahj- San Fran-
ciscon Näyttely.

Kymmenottelu. Venäjän keisarin lahjoittama kierto-
palkinto.

Kiekonheitto. »Discobolos», puinenkuvapatsas. Lahj.
Mmc E. Montgomery. Puolustaja A. R. Taipale, Suomi.

Soutu (8-hank.). Pallas Athenen kuvapatsas. Lahj.
kreivi G. Brunetta d'Usseaux.

1,500 m uinti. Hopeamaljakko. Lahj. kreivi G.
Brunetta d'Usseaux.

Uimahypyt (naisille). Hopeamaljakko. Lahj. kreivi-
tär Casa de Miranda.

Miekkailu (joukkue-). Hopeamaljakko. Lahj. Eng-
lannin miekkailijat.

Kreikkalais-roomal. paini (raskas sarja). Hopea-
maljakko. Lahj. »The Gold-and Silversmiths». Puo-
lustaja Y. Saarela, Suomi.

Savikyyhkysten ampuminen. Kiertopalkinto, lahj.
lordi Westbury.

Esteratsastus (joukkue-). Kultainen kuvapatsas.
Lahj- Italian kuningas.

Hevosurheilu. Ratsastajapatsas. Lahj. Ruotsin
ratsuväki.

Assaciation-jalkapallo. Kuvapatsas. Lahj. Foot-
bo 11-Association.

Suomen 01. Komitean Sihteeri.


